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Probă scris ă 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ (Profesori) 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

1. (20 de puncte) 
a. Precizarea provenienței metalelor;         3 puncte                                      

               b. - câte 2 puncte  pentru definirea oricăror patru propriet ăți tehnologice ale materialelor 
metalice                                                                                             4x2puncte=8 puncte  

- câte 1 punct  pentru definirea corectă dar incompletă a oricăror patru propriet ăți 
tehnologice a materialelor metalice; (4x1punct=4 puncte) 

               c. - câte 3 puncte  pentru prezentarea oricăror trei opera ții  tehnologice de pregătire       
                   aplicate materialelor metalice;                                                       3x3 puncte=9 puncte 
                  - câte 1 punct  pentru prezentarea corectă dar incompletă a oricăror trei opera ții     
                 tehnologice de pregătire aplicate materialelor metalice; (3x1 punct=3 puncte) 

2.  (20 de puncte) 
a. - câte 2 puncte  pentru definirea fiecăruia dintre cei trei termeni  ceruți;   

                                                                                                                3x2puncte=6 puncte  
       - câte 1 punct  pentru definirea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cei trei  
       termeni  ceruți; (3x1punct=3 puncte)   

b. - câte 3 puncte  pentru precizarea fiecăreia dintre cele dou ă cerințe  
                                                                                                          2x3puncte=6 puncte  
           - câte 1 punct  pentru precizarea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cele dou ă    
          cerințe  (2x1punct=2 puncte) 
 

c.    - câte 2 puncte  pentru denumirea oricăror patru competen țe profesionale. 
                                                                                                       4x2puncte=8 puncte 
 

3. (20 de puncte) 
a.    - câte 2 puncte  pentru enumerarea oric ăror trei destina ții ale înc ăperilor ;                                                               
                                                                                                       3x2puncte= 6 puncte 
b. - câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror patru factori  de confort ambiental din 
locuință                                                                                             4x2puncte= 8 puncte 
c.  - câte 2 puncte  pentru precizarea rolului oricărora dintre cele trei re țele de utilități 
din locuință                                                                                      3x2puncte= 6 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

II.1. (15 puncte) 
a. Prezentarea oricărei proceduri/ modalități de operaționalizare a obiectivelor;                  5 puncte                        
     2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b. - câte 1 punct pentru formularea corectă din punct de vedere metodic și științific, a oricăror cinci  
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obiective  operaționale;                                                                                        5x1punct= 5 puncte 
    - corelarea fiecărui obiectiv formulat cu conținutul corect al informațiilor de specialitate al lecției 
alese, din programa disciplinei de specialitate la care susţine examenul.                            5 puncte 
     2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
 
II.2. (15 puncte) 
a. Prezentarea oricărei metode tradiționale de evaluare;                                                     3 puncte 
     1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet. 
b. Descrierea oricărei metode de evaluare complementară, pentru tema aleasă la subiectul II.1. 
punctul b.                                                   9 puncte  
    3 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
- corectitudinea din punct de vedere  științific a informațiilor de specialitate.                         3 puncte 

                                                                                                                                      
 


